ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง โฆษณาคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518
----------------------------ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การออก
หนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2547 ไดกําหนดขั้นตอน
การออกหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน โดยใหกรมวิชาการเกษตร ดําเนินการตรวจสอบลักษณะประจํา
พันธุเบื้องตนของพืชที่ยื่นคําขอ นําปดประกาศที่กรมวิชาการเกษตรและที่ในเว็บไซตของกรมวิชาการเกษตร
เพื่อใหบุคคลทั่วไปไดมีโอกาสทักทวงภายใน 30 วันนับแตวันปดประกาศ นั้น
บัดนี้ ไดมีผูมายื่นคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชจํานวน 3 พันธุพืช ใหเปนพันธุพืช
ขึ้นทะเบียน ดังนี้
1. กาแฟโรบัสตา สายพันธุ FRT 17
2. กาแฟโรบัสตา สายพันธุ FRT 65
3. ออยโคลน 92 – Smut-64/19
ซึ่งกรมวิชาการเกษตรไดตรวจสอบลักษณะประจําพันธุเบื้องตนของพืชดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอ
ประกาศลั ก ษณะประจํ า พั น ธุ เ บื้ อ งต น ของพั น ธุ พื ช ทั้ ง 3 พั น ธุ พื ช ให ท ราบโดยทั่ ว กั น ปรากฏตาม
เอกสารแนบทายประกาศนี้ และหากมีผูใดประสงคจะทักทวงหรือมีขอพิสูจนวาการยื่นคําขอใหออกหนังสือ
รับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียนดังกลาวเปนไปโดยมิชอบ ใหแจงที่ฝายบริหารจัดการกองทุนคุมครองพันธุพืช
กองคุมครองพันธุพืช กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท 0-2940-7214 ภายใน
30 วัน นับตั้งแตวันปดประกาศเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
ลงนาม
(นายสมชาย ชาญณรงคกลุ )
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

ประทีป/ราง สิระสา/พิมพ

ทาน

ตรวจ
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กาแฟโรบัสตา สายพันธุ FRT 17
แหลงที่มาและประวัติ
โครงการพัฒนาพันธุกาแฟโรบัสตาของกรมวิชาการเกษตร ไดดําเนินการโดย 2 วิธี คือ การ
คัดเลือกพันธุจากพันธุที่รวบรวมจากแหลงปลูกตาง ๆ ภายในประเทศ ซึ่งเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป 2532 เปน
ตน มา อี ก วิ ธีห นึ่ ง คื อ การคัด เลือ กและทดสอบพัน ธุก าแฟโรบัส ตา นํา เข า มาจากต า งประเทศ โดยการ
สนับสนุนของภาคเอกชนที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟซึ่งไดดําเนินการมาตั้งแตป 2538 เปนตนมา เพื่อ
แกปญหาคุณภาพของผลผลิตไมไดมาตรฐานตามที่ตลาดตองการ ซึ่งศูนยวิจัยพืชสวนชุมพรไดรับพันธุก าแฟ
โรบัสตา จากบริษัทเนสเล (ไทย) จํานวนทั้งสิ้น 45 สายพันธุ ทั้งจากศูนยรวบรวมพันธุในประเทศฝรั่งเศส
และมาเลเซีย โดยกาแฟโรบัสตาที่นําเขามาทดสอบจัดอยูในกลุมพวก Guinean (G) และ Congolese (C) หรือ
เปนลูกผสมระหวางพวก Guinean กับ Congolese ซึ่งมีแหลงกําเนิดอยูในทวีปอัฟริกา ผลการดําเนินการ
ทดสอบพันธุที่นําเขาจากตางประเทศเหลานี้ ทําใหศูนยวิจัยพืชสวนชุมพรสามารถคัดเลือกไดพันธุกาแฟโร
บัสตาพันธุดี ที่มีคุณลักษณะดีและเมล็ดไดมาตรฐานตามที่ตลาดตองการในชวงระหวางป 2543-2549 ได 5
พันธุ คือ สายพันธุ FRT65 FRT27 FRT11 FRT17 และ FRT 10
กาแฟโรบัสตา สายพันธุ FRT17 มีแหลงกําเนิดอยูในประเทศ Ivory Coast ในทวีปอัฟริกาจัดอยู
ในกลุมของกาแฟลูกผสมระหวางพวก Guinean กับ Congolese เปนพันธุที่ CIRAD (Centre de Cooperation
Internationale on Recherche Agronomique pour le Developpement) ไดเก็บรวบรวมและสงมอบในรูปกิ่ง
ตอนใหแหลงรวบรวมพันธุในฝรั่งเศสเมื่อป 2532 และถูกนําเขามายังประเทศไทย โดยบริษัทควอลิตี้คอฟฟ
โปรดักทส (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อป 2538 ในรูปตนออนที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยวิธี Somatic
Embryogenesis และศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร ไดดําเนินการปลูกเปรียบเทียบกับพันธุอื่น ๆ ตั้งแตป 2542 เปน
ตนมา
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ชนิด
ประเภท
ราก
ตน
ใบ

พืชสวนอุตสาหกรรม
ไมพุมยืนตนวงศ Rubiaceae
ระบบรากลึก 2-3 เมตร มีรากหาอาหารใกลผิวดิน
ลํ า ต น ตั้ ง ตรงสู ง ประมาณ 2.9 เมตร เฉลี่ ย เมื่ อ อายุ 6 ป เส น รอบวงลํ า ต น เฉลี่ ย 29.3
เซนติเมตร ทรงพุมปานกลาง
ใบรูปรางรี (Elliptic) ปลายใบและฐานใบแหลม (Acuminate) แผนใบเปนคลื่นระหวางเสน
ใบ ผิวใบเปนมัน ขอบใบเรียบ ใบออนสีเขียว (137B) ใบแกสีเขียวเขม (137A) ใบกวาง
7.84 เซนติเมตร ยาว 18.26 เซนติเมตร ความยาวกานใบ 1.29 เซนติเมตร
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ดอก
ผล
เมล็ด
ลักษณะอื่น ๆ

ลักษณะเดน

ดอกออกบริเวณขอของกิ่งนอนและลําตน เปนดอกรวมมีสีขาว (155D) ออกดอกเปนชุด ใน
แตละปมี 2-3 ชุด
ผลรูปรางยาวรี (Elliptic) ปลายผลแหลม ขนาดผลกวาง 0.976 เซนติเมตร ยาว 1.54
เซนติเมตร
เมล็ดมีขนาดกวาง 0.494 เซนติเมตร ยาว 0.774 เซนติเมตร หนา 0.334 เซนติเมตร เมล็ด
แหง 100 เมล็ด มีน้ําหนักเฉลี่ย 10.82 กรัม
- จํานวนผลตอขอ 11.01 ผล
- ความยาวขอ 4.9 เซนติเมตร
- ความยาวกาน 67.82 เซนติเมตร
- จํานวนขอที่ผลผลิต 19.71 ขอ
1. ใหผลผลิตสูงกวาพันธุเปรียบเทียบ 55.8 เปอรเซ็นต คือ เฉลี่ย 4 ป 207.82 กิโลกรัม/ไร/ป
2. อายุการเก็บเกีย่ วสั้น 9 เดือน และเก็บเกี่ยวผลผลิตหมดกอนพันธุอื่น ๆ 1-2 เดือน
3. การทดสอบคุณภาพการชิมเปนที่ยอมรับของผูประกอบการ โดยจัดอยูใ น Class 7.2
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กาแฟโรบัสตา สายพันธุ FRT 17

5

กาแฟโรบัสตา สายพันธุ FRT 65
แหลงที่มาและประวัติ
โครงการพัฒนาพันธุกาแฟโรบัสตาของกรมวิชาการเกษตร ไดดําเนินการโดย 2 วิธี คือ การ
คัดเลือกพันธุจากพันธุที่รวบรวมจากแหลงปลูกตาง ๆ ภายในประเทศ ซึ่งเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป 2532 เปน
ตน มา อี ก วิ ธีห นึ่ ง คื อ การคัด เลือ กและทดสอบพัน ธุก าแฟโรบัส ตา นํา เข า มาจากต า งประเทศ โดยการ
สนับสนุนของภาคเอกชนที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟซึ่งไดดําเนินการมาตั้งแตป 2538 เปนตนมา เพื่อ
แกปญหาคุณภาพของผลผลิตไมไดมาตรฐานตามที่ตลาดตองการ ซึ่งศูนยวิจัยพืชสวนชุมพรไดรับพันธุก าแฟ
โรบัสตา จากบริษัทเนสเล (ไทย) จํานวนทั้งสิ้น 45 สายพันธุ ทั้งจากศูนยรวบรวมพันธุในประเทศฝรั่งเศส
และมาเลเซีย โดยกาแฟโรบัสตาที่นําเขามาทดสอบจัดอยูในกลุมพวก Guinean (G) และ Congolese (C) หรือ
เปนลูกผสมระหวางพวก Guinean กับ Congolese ซึ่งมีแหลงกําเนิดอยูในทวีปอัฟริกา ผลการดําเนินการ
ทดสอบพันธุที่นําเขาจากตางประเทศเหลานี้ ทําใหศูนยวิจัยพืชสวนชุมพรสามารถคัดเลือกไดพันธุกาแฟโร
บัสตาพันธุดี ที่มีคุณลักษณะดีและเมล็ดไดมาตรฐานตามที่ตลาดตองการในชวงระหวางป 2543-2549 ได 5
พันธุ คือ สายพันธุ FRT65 FRT27 FRT11 FRT17 และ FRT 10
กาแฟโรบัสตา สายพันธุ FRT 65 มีแหลงกําเนิดอยูในประเทศ Togo ในทวีปอัฟริกาจัดอยูใน
กลุมของกาแฟพวก Congolese เปนพันธุที่ CIRAD (Centre de Cooperation Internationale on Recherche
Agronomique pour le Developpement) ไดเก็บรวบรวมและสงมอบในรูปกิ่งตอนใหแหลงรวบรวมพันธุใน
ฝรั่งเศสเมื่อป ถูกนําเขามายังประเทศไทยโดยบริษัทควอลิตี้คอฟฟ โปรดักทส (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อป
2538 ในรูปตนออนที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเยื่อโดยวิธี Somatic Embryogenesis และศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร
ไดดําเนินการปลูกเปรียบเทียบกับพันธุอื่น ๆ ตั้งแตป 2542 เปนตนมา
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ชนิด
ประเภท
ราก
ตน
ใบ

พืชสวนอุตสาหกรรม
ไมพุมยืนตนวงศ Rubiaceae
ระบบรากลึก 2-3 เมตร มีรากหาอาหารใกลผิวดิน
ลําตนตั้งตรงสูงประมาณ 2-3 เมตร เฉลี่ยเมือ่ อายุ 6 ป เสนรอบวงลําตนเฉลี่ย 29 เซนติเมตร
ทรงพุมปานกลาง
ใบรูปรางรี (Elliptic) ปลายใบและฐานใบแหลม (Acuminate) แผนใบเปนคลื่นระหวางเสน
ใบ ผิวใบเปนมัน ขอบใบเรียบ ใบออนสีเขียว (137B) ใบแกสีเขียวเขม (137A) ใบกวาง
6.88 เซนติเมตร ยาว 15.77 เซนติเมตร ความยาวกานใบ 1.34 เซนติเมตร
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ดอก
ผล
เมล็ด
ลักษณะอื่น ๆ

ลักษณะเดน

ดอกออกบริเวณขอของกิ่งนอนและลําตน เปนดอกรวมมีสีขาว (155D) ออกดอกเปนชุด ใน
แตละปมี 2-3 ชุด
ผลรูปรางกลมรี (Obovate) ปลายผลมน ขนาดผลกวาง 1.182 เซนติเมตร ยาว 1.316
เซนติเมตร
เมล็ดมีขนาดกวาง 0.638 เซนติเมตร ยาว 0.838 เซนติเมตร หนา 0.354 เซนติเมตร เมล็ด
แหง 100 เมล็ด มีน้ําหนักเฉลี่ย 16.15 กรัม
- จํานวนผลตอขอ 11.85 ผล
- ความยาวขอ 5.47 เซนติเมตร
- ความยาวกาน 78.72 เซนติเมตร
- จํานวนขอที่ผลผลิต 18.04 ขอ
1. ใหผลผลิตสูงกวาพันธุเปรียบเทียบซึ่งเปนพันธุที่เกษตรกรปลูกทั่วไป 73.7 เปอรเซ็นต
คือ 349.3 กิโลกรัม/ไร/ป จากเฉลี่ย 4 ป
2. มีขนาดเมล็ดไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของผูประกอบการ คือ มีน้ําหนัก 16.15 กรัม/
100 เมล็ดแหง
4. คุณภาพการชิมเปนที่ยอมรับของผูประกอบการ โดยจัดอยูใน Class 7.2
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กาแฟโรบัสตา สายพันธุ FRT 65
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ออยโคลน 92 – Smut-64/19
แหลงที่มาและประวัติ
ออยโคลน 92-Smut-46/6 เปนออยที่ไดจากการผสมขามแบบผสมหลายพันธุ (Polycross) โดย
ใชพันธุ ROC 1 (Republic of China ) ซึ่งนําเขามาจากไตหวันเปนพันธุแม ผสมเมื่อป 2535 ที่ศูนยวิจัยพืชไร
สุพรรณบุรี ผานการคัดเลือก ครั้งที่ 1 ในป 2536 ที่ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี โดยมีการปลูกเชื้อโรคแสดําใน
ระยะกลาออย ดวยวิธีการปลูกเชื้อตาออยดวยเข็ม (bud puncture) คัดเลือกครั้งที่ 2 ในป 2537 ที่สถานี
ทดลองพืชไรมุกดาหาร ปลูกเปรียบเทียบเบื้องตน ในป 2539-2540 ที่สถานีทดลองพืชไรมุกดาหาร
เปรียบเทียบมาตรฐาน ในป 2540-2541 ที่สถานีทดลองพืชไรมุกดาหาร เปรียบเทียบในไรเกษตรกร ในป
2541-2543 ที่ไรเกษตรกร จังหวัดมุกดาหาร และทดสอบในไรเกษตรกร ในป 2542-2544 ที่ไรเกษตรกร
จังหวัด มุ ก ดาหารและจั งหวั ด กาฬสิ น ธุ และทดสอบการยอมรับ ของเกษตรกร ในป 2545-2550 ที่ไ ร
เกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร 8 สถานที่ จํานวน 16 แปลง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ประเภท
พืชในวงศหญา (Gramineae) ที่ขึ้นเปนกอ ชื่อวิทยาศาสตร Saccharum officinarum
ชนิด/ประเภท ออยโรงงาน
ตน
ทรงกอตั้งตรง ลักษณะปลองเปนทรงกระบอก ตามีลักษณะกลม ความสูงลําตน 2.65 เมตร
เสนผาศูนยกลางลํา 2.5 เซนติเมตร จํานวนลํา/กอ เทากับ 5 น้ําหนักลํา 1.8 กิโลกรัม
ใบ
ใบแคบ ตั้ง ปลายใบโคง คอใบมีลักษณะเปนสามเหลี่ยมชายธง หูใบมีลักษณะขอบตรง 2
ขางเหมือนกัน
ดอก
ไมออกดอก
ราก
วงเจริญเหนือจุดรากเปนสีเหลืองอยูระดับยอดตา วงกําเนิดรากไมเปนระเบียบ มี 2-3 แถว
ลักษณะอื่น ๆ - ปฏิกิริยาตอการเกิดโรคแสดําในสภาพธรรมชาติอยูในระดับทนทาน สวนโรคใบขาว
อยูในระดับปานกลาง และระดับการถูกทําลายของหนอนกอในสภาพธรรมชาติอยูใน
ระดับทนทาน
- อายุการเก็บเกี่ยว 12-16 เดือน
ลักษณะเดน : 1. ไมออกดอก
2. ใหผลผลิตน้ําหนักออยสดเฉลี่ย 13.1 ตันตอไร ซึ่งสูงกวาออยพันธุตรวจสอบ F 154 รอยละ 34
4. ใหผลผลิตน้ําตาล เฉลี่ย 1.7 ตันตอไร ซึ่งสูงกวาออยพันธุต รวจสอบ F 154 รอยละ 42
4. ใหคาซีซีเอสสูง เฉลี่ย 13.2 ซึ่งสูงกวาออยพันธุตรวจสอบ F154 รอยละ 6
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ขอควรระวัง
พื้นที่แนะนํา

อาจมีหนอลาบาง
พื้นที่ดินรวนปนทราย หรือดินรวนเหนียวปนทรายของจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดใกลเคียง
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